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»األوقاف« واصلت تنظيم فعاليات ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثالث عشر

العجمي: الفكر والعقيدة يوجهان سلوك اإلنسان وتصرفاته
ربيع �سكر 

ــاف والشؤون  واصلت وزارة األوق
اإلسالمية فعاليات نــدوة مستجدات 
الفكر اإلسالمي الثالثة عشر الذي تقيمه 
بــرعــايــة سامية مــن حــضــرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

في فندق الريجينسي.
وبــدأ اليوم الثاني لفعاليات ندوة 
ــي الثالثة  ــالم مستجدات الفكر اإلس
عشر بجلسة حوارية حملت عنوان » 
املبادرات واملشاريع النمطية التقليدية 
» والتي استهلها املوجه الفني في وزارة 
التربية وعضو فريق التدريب والتأهيل 
فــي مــركــز تعزيز الوسطية الدكتور 
سعود العجمي بقوله إن من اهم أنواع 
األمـــن هــي األمـــن الــفــكــري وهــو الــذي 
ــواع األمن  له ارتــبــاط وثيق بجميع أن
األخرى فاإلنسان يأسره فكره ومعتقده 
وسلوكه وعمله وتصرفاته ناجتة عن 

موروثاته الفكرية.
وأضـــاف أن الفكر والــعــقــيــدة هما 
املوجهان للسلوك والتصرفات فإذا ضل 

اإلنسان في فكره ضل في اعتقاده.
ومن جانبه قال إمام وخطيب مسجد 
السنة مــن النمسا أحمد اخلــشــاب أن 
الــتــطــرف الــفــكــري لــم يكن قــدميــا قدم 
التاريخ البشري بل منذ تطرف إبليس 
وعصيانه على أمر ربه فقد ظهر الغلو 
في الصاحلني من قــوم نــوح حيث كان 
الغلو سببا في كفرهم وشركهم مع الله 

في عبادتهم غيره.
ومــن جانبه قــال عضو األكادميية 
األمــريــكــيــة للطب الــشــرعــي الدكتور 
عــبــدالــرزاق املــرجــان أن العالم عانى 
ــدرة اجلماعات اإلرهابية  كثيرا مــن ق
على توظيف التقنية وبرامج التواصل 
االجتماعي لتحقيق أهدافهم اإلرهابية 
بالقتل والتفجير واالنتقام والتحريض 

على العنف.
ومن جانبه قال أستاذ قسم التفسير 
واحلديث في كلية الشريعة الدكتور 
نور الله كورت أن املرحلة حتتاج التحاد 
مــواطــنــي مجلس الــتــعــاون اخلليجي 

ملواجهة اإلرهاب االلكتروني عن طريق 
تشكيل مجلس أعــلــى مــن أبــنــاء دول 
مجلس التعاون اخلليجي لكي يتناغم 
مــع أهـــداف واســتــراتــيــجــيــات مجلس 

التعاون اخلليجي ملكافحة اإلرهاب.
ومـــن جــانــبــه قـــال مـــدرس اإلعـــالم 
ــي الــعــالــي لــإعــالم في  ــدول باملعهد ال
القاهرة الدكتور حسني عثمان ان قضية 
اإلرهاب والتطرف الفكري باتت تشغل 
جميع دول العالم في الوقت احلاضر 
رغم ان اإلرهاب كجرمية ليس بالقضية 
اجلــديــدة إال أن اجلــديــد فــي املوضوع 
اإلرهــــاب فــي الــوقــت احلــاضــر أصبح 

ظاهرة عاملية.
وحول جهود دولة الكويت في تأهيل 
أصحاب الفكر املتطرف من خالل جلنة 
املناصحة بــوزارة الداخلية قال عضو 
جلنة املناصحة لتأهيل أصحاب الفكر 
املتطرف بوزارة الداخلية عضو اللجنة 
العلمية فــي مــركــز تعزيز الوسطية 

بوزارة األوقاف الدكتور فراج الرداس 
أن عمل جلنة املناصحة بوزارة الداخلية 
ــاب الــفــكــر املتطرف  ــح ــي تــأهــيــل أص ف
يتضمن بتأهيل أصحاب الفكر املتطرف 
عــن طــريــق تــدريــس املــــواد الشرعية 
العامة كشرح األربعني النووية وشرح 
أصول السنة لإمام أحمد وشرح كتاب 
التوحيد لإمام محمد بن عبدالوهاب 
وفقه العبادات وفقه املواريث ودروس 
ــا يتعلق في  متفرقة فــي التفسير وم
لزوم الصراط املستقيم وترك الشبهات 
ومحاضرات حول األمن واألمان وطاعة 

ولي األمر والتعامل مع الوالة.
ـــواد  وأضـــــاف كــمــا ثـــم تـــدريـــس امل
التي تناقش الفكر املتطرف كضوابط 
ـــرد على  التكفير والــكــتــاب املــقــرر وال
شبهات اجلماعات املتطرفة والكتاب 
املقرر وضوابط اجلهاد والكتاب املقرر 
وضوابط التعامل مع احلكام والكتاب 

املقرر والوالء والبراء والكتاب املقرر.

ومــن جانبه قــال املستشار بــوزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقــاف 
ومملكة البحرين الــدكــتــور عبدالله 
الدناصوري أن التطرف يؤدي إلى الغلو 
وإذا كان التطرف هو االنحياز إلى أحد 
الطرفني إفراطا أو تفريطا ايجابيا أو 
سلبا زيادة أو نقصا فإن الغلو مجاوزة 
احلــد الطبيعي في اجتــاه النقصان أو 
ــع التقصي جنــد أن كلمة  ــادة وم ــزي ال
الغلو في األغلب تكون مصاحبة لكلمة 
التطرف فهما متالزمتان تالزما كاد أن 

يكون مبعنى الترادف.
وأضــاف أما العنف فهو العنف لغة 
ضد الرفق ومنه عنف الرجل أي عامله 
بشدة ويشهد له قوله صل الله عليه 
وسلم ما كان الرفق في شيء إال زانه وما 

نزع منه إال شأنه.
وأوضــح أن التطرف الفكري ليس 
ظاهرة حديثة بل جذورها عميقة بعمق 
ــان حيث  ــس جـــذور تــاريــخ وجـــود اإلن

تطرف فكر إبليس عند خلق آدم عليه 
الــســالم وعــلــى األرض نشأ التطرف 
والعنف بغواية إبليس ألحد ولدي آدم 
حيث قربا قربانا )فتقبل من احدهما 
ولم يتقبل من األخر قال ألقتلنك( وقال 
األخر )لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما 
أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف 
الله رب العاملني( )فطوعت له نفسه 
قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين(. 
وهكذا ســرت ظاهرة التطرف الفكري 
في كل عصر وتبعتها ظاهرة العنف في 

كل عصر.
وحول جتربة رابطة العالم اإلسالمي 
ــي مــكــافــحــة الــتــطــرف الــفــكــري قــال  ف
املستشار واملشرف على شؤون الهيئات 
واملؤسسات رابطة العالم اإلسالمي 
الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أن 
التعريف برابطة العالم اإلسالمي كونها 
منظمة إسالمية شعبية عاملية لها ثقلها 
الــدولــي مــن بــني املنظمات والهيئات 

اإلسالمية الدولية ولها تاريخ طويل 
وجتربة عريقة ومسيرة حافلة دامت 
أكثر من نصف قــرن وتناولت خاللها 
بحث ومعاجلة الكثير من القضايا التي 
تهم املسلمني واألقــلــيــات املسلمة في 

العالم.
وتـــابـــع وأنـــهـــا وجــهــت كــثــيــر من 
ــرة لنشر  ــي ـــة األخ مناشطها فــي اآلون
مبادئ اإلســالم السمحة وتعزيز مبدأ 
الوسطية واالعتدال والتصدي لتيارات 
الغلو والــتــطــرف واالنـــحـــراف وذلــك 
ــدوات  ــن مــن خــالل عقد املــؤمتــرات وال
وامللتقيات وإصــــدار البيانات حول 
ــداث  موقفها وموقف اإلســالم من األح
املستجدة والتنديد واالستنكار ألفعال 
املتطرفني والتبرؤ منهم والقيام بإعداد 
الدراسات النوعية والبحوث العلمية 
ــاوالت املوضوعية التي تعالج  ــق وامل
قضايا التطرف الفكري مــن مختلف 
جوانبه ونشر تلك الدراسات والبحوث 

واملــقــاوالت ورقيا والكترونيا لتكون 
متاحة للجميع وكذا القيام بالزيارات 
واللقاءات وعقد االتفاقيات مع مختلف 
اجلهات مبا يسهم في وضــع البرامج 
املفيدة في حتصني الشباب املسلم من 
االنحراف الفكري وان أنشطة الرابطة 
حتظى بــاالهــتــمــام الكبير واملتابعة 

الواسعة في مختلف وسائل اإلعالم.
وحول جتربة الندوة العاملية للشباب 
اإلسالمي في مواجهة الفكر املتطرف قال 
األمــني العام للندوة العاملية للشباب 
اإلسالمي الدكتور صالح بن سليمان 
الوهيبي أن أسباب انتشار التطرف في 
املجتمعات اإلسالمية يرجع إلى األمية 
واجلهل وســوء الفهم وإتباع املتشابه 
واألوضــــاع السياسية التي تعيشها 
ــود جماعات  املجتمعات املسلمة ووج
متطرفة نشطة والصحبة والــرفــاق 
وأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال التي 

تستفز املشاعر الدينية.

عمادي والشعيب والعسعوسي خالل اجللسات

أطلق خمس حمالت زار خاللها جمعية املعاقني

قسم اجلاليات في املسجد الكبير نظم ورشة عمل لطالبات »القرآن منهج حياة«
أكـــد مــديــر إدارة 
ــنــاطــق  اإلعـــــالم وال
الرسمي باسم وزارة 
األوقـــاف والشؤون 
ـــة احــمــد  اإلســـالمـــي
الــقــراوي ان ما يثار 
عبر مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي بشأن 
ـــــود تــعــيــيــنــات  وج
جديدة ملستشارين 
فــي وزارة األوقــاف 

عار عن الصحة 
وقال القراوي في 
تــصــريــح صحافي 
أن حقيقة تعيينات 
مستشارين جدد في 

وزارة األوقـــاف غير 
صحيح بل مت تعيني مستشارين من جنسية عربية منذ ما يقارب 
ــوان اخلدمة املدنية وبالرواتب  العامني ومت تعينهم مبوافقة دي
التي حددتها لوائح الديوان التي وضعت سلما خاصا لرواتب غير 
الكويتيني في الـــوزارات واملؤسسات احلكومية من املنتدبني من 

النيابات االدارية وهيئة قضايا الدولة في الدول العربية.
وأضاف القراوي بناء على موافقات الديوان للتعيينات والرواتب 
فإن ما قامت به وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إجراء صحيح 
ال لبس فيه ألنها اتبعت األطر القانونية الصادرة في لوائح وقوانني 

ديوان اخلدمة املدنية سواء كان في التعيني أو حتديد الرواتب.
واوضــح الــقــراوي أمــا في ما يتعلق بتعديل مسميات عــدد من 
العاملني في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فهذا األمر يتم وفق 
ضوابط وشروط ديوان اخلدمة املدنية فمن تنطبق عليه الشروط يتم 
ترقيته فالوزارة لم تأتي بأي إجراء جديد بل هي حريصة على تطبيق 
القانون واللوائح احملددة من ديوان اخلدمة املدنية وإعطاء كل ذي 

حق حقه.

القراوي: ال تعيينات جديدة 
ملستشارين في »األوقاف«

أحمد القراوي

جانب من إحدى الندوات

 أقامت مراقبة اجلاليات والتعريف 
بــاإلســالم باملسجد الكبير ورشــة عمل 
لطالبات مشروع » القرآن منهج حياة« 
وصرحت خولة التوحيد املراقبة بالقسم 
أن الفعاليات التي قدمتها ورشة العمل 
تضمنت شرح اآليــات رقم )200-149( 
ــورة آل عمران ألســتــاذة التفسير  من س
ــرآن  ــق ــال األســيــوطــي وأســـتـــاذة ال ــن م
وجتــويــده مقبولة حسني ومت تقسيم 

ورش العمل إلى خمس مجموعات قمن 
فيها الطالبات بعرض مهارتهن من إلقاء 
وشرح التفسير بأسلوب متجدد وشيق 
قائم على أمــهــات الكتب باإلضافة إلى 
عرض تطبيقات عملية من خالل اسقاط 
معاني هذه اآليات على حياتهن وأساليب 

تفعيلها.
وأضافت التوحيد أنه من هذا املنطلق 

مت إطالق خمس حمالت وهي:

األولــــى بــاســم )تــفــقــد قــلــبــك( والــتــي 
ـــراض الــقــلــوب وطـــرق عالجها  متــس أم
ومت تفعيلها على احلضور، بينما حتمل 
احلملة الثانية للورشة الثانية اسم 
)ارحــمــوا تــرحــمــوا( وأعــقــب ذلــك قيام 
الطالبات بتفعيل احلملة عن طريق تكرمي 
بعض العامالت وإعطائهن بعض الهدايا 
الرمزية، أمــا الثالثة فهي بعنوان »أنا 
مسلمة« والــتــي مت تفعيلها عــن طريق 

وســائــل الــتــواصــل االجتماعي بطريقه 
ــى النظافة  ــاج )#( وتــدعــو إل الــهــاش ت
الداخلية واخلارجية التي يجب أن يتصف 

بها املسلم.
وتأتي الورشة الرابعة: لنطلق حملتها 
باسم )رحله عطاء( لألفعال اخلير ومت 

تفعيلها بداية بزيارة جمعية املعاقني.
بــيــنــمــا جـــــاءت األخـــيـــرة بــعــنــوان 
)يتفكرون( حملة تدعو للتفكر في الكون 

بنظر أولــي األلباب واستخراج رسائل 
ــروت تذكيريه  ربانيه من خــالل نشر ك
وفيديوهات وأيضا باالطالع على األبحاث 
العلمية اجلديدة ونشرها وربط البحث 

العلمي بإعجاز القران.
وشكرت التوحيد مدير املسجد الكبير 
رومــي مطر الرومي على تشجيعه لهذه 
الــورش التي تعود بالنفع على طالبات 

مشروع القرآن منهاج حياة.

.. وجانب من زيارة جمعية املعاقني جانب من ورشة العمل

حتت شعار »السمنة أُم األمراض«

إدارة اإلسناد  تنظم بالتعاون مع إعانة املرضى 
يوما صحيا توعويا بقطاع املساجد

صرح مدير إدارة اإلسناد في وزارة األوقاف 
والــشــؤون اإلسالمية منيف الهاجري عن قيام 
اإلدارة بتنظيم يوما صحيا توعويا حتت شعار 
ــراض » بالتعاون مع صندوق  » السمنة أم األم
إعانة املرضى وبنك الــدم، ويأتي ذلــك تفعيال 
ملبدأ الشراكة املجتمعية الــذي يعد أهم الركائز 
التي ترتكز عليها إستراتيجية وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية في العمل، خاصة إذا ما كان 
األمر يتعلق بدورها املجتمعي الذي تضطلع به 
وتساهم من خالله في وضــع احللول والــرؤى 

بكثير من القضايا االجتماعية.
وقـــال الــهــاجــري أن تنظيم الــيــوم الصحي 
الــتــوعــوي يــأتــي فــي إطـــار تعزيز دور اإلدارة 
وموظفيها جتــاه املجتمع ومتاشيا مــع الــدور 
اإلنساني واملسؤولية املجتمعية إلدارتهم في 
مد يد العون واملساعدة للمرضى واحملتاجني 
واملستشفيات التي حتتاج إلى الكثير من وحدات 
الــدم ومنها دعــم جهود صندوق إعانة املرضى 

واللجنة الطبية التابعة لها في إدامــة توفير 
ــدم لتكون جــاهــزة ملــن يستحقها في  وحـــدات ال

الظروف الصحية للمرضى احملتاجني إلى الدم.
ودعا الهاجري جميع العاملني بقطاع املساجد 
التفاعل مــع حملة الــتــبــرع والــتــقــدم ملساعدة 
املرضى واحملتاجني للدم و املشاركة في احلمالت 

االجتماعية واإلنسانية.
اجلــديــر بــالــذكــر أن أنشطة الــيــوم الصحي 
التوعوي تقام في مبنى إدارة اإلسناد بالرقعي 
وذلك في يوم اخلميس املوافق 2017/1/19م 
في الفترة الصباحية من الساعة 8.30صباحا 

حتى الساعة 1.30 بعد الظهر.
وتتعدد الفعاليات في هــذا اليوم فسيكون 
ــالث ورش صحية ستعقد فــي الفترة  هــنــاك ث
مــن الــســاعــة 10.30 صــيــاحــا وحــتــى 11.30 
صباحا وستكون الورشة األولــى: واقع السمنة 
وخطورته والــوقــايــة منه، والــورشــة الثانية 
التغذية في ميزان الصحة، والورشة الثالثة: 

احلركة والرياضة، كما سيكون هناك ركن خاص 
لفحص السكر والضغط، وأِســرة للتبرع بالدم، 

كلية الهندسة والبترول تفتتح غدا 
معرض التصميم الهندسي

حتـــت رعـــايـــة وحـــضـــور الــشــيــخ محمد 
العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
يقام معرض التصميم الهندسي 31 يوم غد 
األربعاء، وذلك بحضور عميد كلية الهندسة 
ــاذ الــدكــتــور عبد اللطيف  ــت والــبــتــرول األس
محمد اخلليفي والعمداء املساعدين ورؤساء 
األقسام العلمية وكبار الشخصيات من الدولة 
واملتخصصني في املجال الهندسي من كبار 
املسؤولني في متــام الساعة 10:00 صباحا 
بفندق كراون بالزا – قاعة البركة – ويستقبل 
املعرض عامة الزائرين وأهالي الطلبة ابتداء 
من الساعة 12:30 ظهرا، علما بأن فعاليات 
املعرض ستستمر حتى الساعة 10:00 مساء. 

وفــي هــذا الصدد بني مدير مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني الدكتور علي حاجيه 
أن مركز التدريب الهندسي واخلريجني بكلية 
الهندسة والبترول قد اعتاد على تنظيم هذا 
املعرض حتى وصل إلى هذه املرحلة املتقدمة 
فــي عــرض مشاريع التخرج لطلبة الكلية 
ـــادة عــدد الــزائــريــن ليصل إلــى أكثر من  وزي
1500 زائر يوميا، فأصبح احلرم اجلامعي ال 

يسع ذلك العدد الهائل من الزائرين، الفتا إلى 
أنه في هذا الفصل الدراسي يشارك 320 طالب 
وطالبة بــ 80 مشروع من مختلف األقسام 

العلمية بالكلية. 
وأضــاف د. حاجيه أن التصميم الهندسي 
يحث الطالب على تطبيق املـــادة النظرية 
ــه فــي الكلية  ــت املكتسبة خــالل فــتــرة دراس
وحتويلها إلى مشاريع عملية تفيد املجتمع 
الكويتي بشكل خــاص واملجتمع الهندسي 
بشكل عــام، مشيرا إلــى أن الهدف الرئيسي 
لقيام املعرض هو عرض أفكار هندسية جديدة 
وذلك عن طريق جتسيدها في مشاريع مبتكرة 

ذات طابع إبداعي. 
ــر د. حاجيه أن املــعــرض يقام بدعم  وذك
من النبراس املضيء للمبدعني واملخترعني 
وطالب العلم والبحث العلمي وهي مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ويقام خالل الفترة من 
18 – 19 /2017/1 وذلــك يومي األربعاء 
املــوافــق 2017/1/18 من الساعة 12:30 
حتى الساعة 10:00 مساء، واخلميس املوافق 
2017/1/19 على فترتني من الساعة 9:00 

صباحا حتى الــســاعــة 12:00 ظــهــرا ومن 
الساعة 2:00 حتى الساعة 10:00 مساء.

< د. علي حاجية منيف الهاجري


